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BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP 
Als je het lidmaatschap wil beëindigen dan informeer je de ledenadministratie hierover door een e-mail 
te sturen naar ledenadministratie@olympiaochten.nl. Na de melding bij de ledenadministratie wordt de 
contributieverplichting vanaf het eerstvolgende kwartaal aangepast, mits de verenigingskleding is 
ingeleverd en er geen betaalverplichtingen openstaan. Als de afmelding minimaal twee weken voor het 
verstrijken van het lopende kwartaal bij de ledenadministratie binnen is, wordt deze gegarandeerd voor 
de start van het nieuwe kwartaal verwerkt en stopt de betalingsverplichting. 
Leden dienen zelf de trainer/ het kaderlid over de afmelding te informeren. 
NB. Voor wedstrijdsporters gelden bijzondere regels bij opzegging: zie www.olympiaochten.nl  
 
 

 
Welkom bij SV Olympia. Bij onze vereniging heb je de keuze 
uit verschillende zaalsporten. De sporten worden op 
verschillende niveaus aangeboden voor zowel kinderen, 
jongeren en volwassenen. Meerdere sporten zijn op recreatief 
en op wedstrijdniveau te beoefenen. Tijdens de proeflessen 
heb je kennisgemaakt met jouw sport en onze vereniging. Nu 
alleen nog het bijgevoegde inschrijfformulier volledig invullen 
en inleveren hebt bij de leiding van jouw sport. 
 

Daarna gaat het lidmaatschap in op de eerste van de maand. 
Door inschrijving als lid van S.V. Olympia ben je akkoord en 
gehouden aan de statuten en huishoudelijk reglement; het 
lidmaatschap is per kwartaal opzegbaar (m.u.v. de 
wedstrijdsporters).   
 
Enkele belangrijke verplichtingen voor alle leden 
- Elk lid betaalt elk kwartaal verenigingscontributie bij de 

start van het kwartaal. 
- Elk lid betaalt bondscontributie bij de start van het 

lidmaatschap en daarna elk jaar in januari.  
- Elk lid machtigt de vereniging om de contributie (en indien 

van toepassing andere kosten) automatisch te incasseren.  
- Deze machtiging vervalt als het lidmaatschap is opgezegd 

bij de ledenadministratie en alle kosten over het 
lidmaatschap zijn betaald.  

- Elk lid gaat akkoord met de verwerking van de gegevens 
van het inschrijfformulier in de ledenadministratie. 

- Verenigingskleding is verplicht bij Recreatiegym (peuters, 
kleuters, meisjes en jongens), Dans, Wedstrijdsporters bij 
turnen, volleybal en badminton. Bij het beëindigen van het 
lidmaatschap wordt de kleding ingeleverd. 

Voor meer informatie: www.olympiaochten.nl   

Informatieblad 

Welkom bij SV Olympia 

Wilt u Olympia ook GRATIS 
sponsoren? Bestel dan uw 
online aankopen via de 
SponsorKlikspagina op 
onze website.  
 

Omni-sportvereniging in Ochten 
 

Gym 
Turnen 

Badminton 

Freerunning 

Dans (kids) 
Dans-Fit 
 

ONZE SPORTEN 

Volleybal 

Kracht-Fit 
(dames 18+) 

55+ en Fit 

Jumping Fitness 
Vanaf september 2019 
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INFORMATIE SV OLYMPIA: LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIEREGELS  
Bewaar deze informatie goed!  

AUTOMATISCHE INCASSO DATA 
1e kwartaal - 1 januari  
2e kwartaal - 1 april  
3e kwartaal - 1 juli  
4e kwartaal - 1 oktober 

KORTINGEN 
Leden die deelnemen aan meerdere activiteiten/ 
sporten, krijgen korting op de contributie van de 
(goedkoopste) activiteit. Dit geldt ook voor leden 
die op meerdere momenten dezelfde sport 
beoefenen (met uitzondering van turnen). 
Jeugdleden tot 16 jaar 50%  
Leden van 16 jaar en ouder 25% 

VERENIGINGSCONTRIBUTIE 
Tarief is vastgesteld in de Algemene 
ledenvergadering (ALV) dd. 21 januari 2019. 
Olympia kent een basistarief per kwartaal voor alle 
activiteiten. Jeugdleden tot 16 jaren betalen een 
lager tarief. De contributie van leden die 16 jaar 
worden, wordt automatisch en zonder melding 
aangepast aan het senioren tarief. 
Jeugdleden  € 18,00 per kwartaal  
Senioren (+16 jaar) € 31,50 per kwartaal 
M.u.v. Dans-Fit   € 31,50 per kwartaal 
Jumping-Fitness:  € 190,00 per jaar 

 

KLEDINGGELD 
Meerdere sporters krijgen verenigingskleding in 
bruikleen. Deze sportkleding blijft eigendom van 
de vereniging. Als kleding niet past, kan het lid 
de kleding gratis omruilen voor een andere 
maat. Bij beëindiging van het lidmaatschap moet 
de kleding in goede staat ingeleverd worden. Bij 
verlies of diefstal worden de kosten van de 
kleding bij het lid in rekening gebracht.  
 

Leden die gebruik maken van verenigingskleding 
betalen € 2,50 kledinggeld per kwartaal. 

INSCHRIJFGELD 
Nieuwe leden betalen € 5,00 inschrijfgeld. 

ADMINISTRATIEKOSTEN BIJ TE LAAT BETALEN  
SV Olympia legt de verantwoordelijkheid voor 
het tijdig betalen van de contributie bij (de 
ouder/ verzorger van) het lid. Leden die de 
contributie niet tijdig betalen kunnen te maken 
krijgen met administratiekosten. Voor meer 
informatie zie www.olympiaochten.nl  

LEDENADMINISTRATIE 
De contributie wordt berekend op basis van de 
gegevens in de ledenadministratie. (Ouders van 
jeugd-) Leden zijn verantwoordelijk voor het 
melden van wijzigingen bij de ledenadministratie 
via ledenadministratie@olympiaochten.nl 
 

SV Olympia, p/a Sporthal De Linie, Liniestraat 2a in Ochten; 0344-642662; www.olympiaochten.nl  
Bankrekening NL14 RABO 0347 9034 95 EUR; Kamer van Koophandelnummer 40156532  
 

De contributie per kwartaal van de Turnselectie is 
afhankelijk van leeftijd en aantal trainingsuren. 
Trainingsuren p. week tarief tot 16 jr tarief 16 jr eo 
1 uur   € 18,00  € 31,50 
1.25-1,5 uur  € 27,00  € 43,30 
2 uur   € 36,00  € 55,15 
2,25-2,5 uur  € 45,00  € 66,95 
3 uur   € 54,00  € 78,75 
3,25-3,5 uur  € 63,00  € 90,55 
4 uur   € 72,00  € 102,40 

4,25-4,5 uur  € 81,00  € 114,20 

 
 

BONDSCONTRIBUTIE 
Alle leden van SV Olympia zijn lid een andere 
sportbond. SV Olympia draagt voor dit 
lidmaatschap bondscontributie af aan de 
betreffende bond. Dit bedrag brengen we bij alle 
leden bij de start van het lidmaatschap en 
daarna elk jaar in januari in rekening. De hoogte 
van dit bedrag bereken we op basis van de 
bondscontributie van de KNGU en wordt 
vastgesteld in de ALV. 
 

Jeugdleden          € 22,50 per jaar 
Leden van 16 jaar en ouder € 27,50 per jaar 
 

GEGEVENSVERWERKING 
SV Olympia verwerkt de gegevens van het 
inschrijfformulier in Digimembers, het online-
ledenadministratieprogramma van de KNGU. De 
gegevens van niet KNGU-leden (Badmintonners 
en/of Volleyballers worden ook verwerkt in LA-
online (Badminton Nederland) of Sportlink 
(Nevobo). Tijdens lessen, wedstrijden en/of 
evenementen wordt wel eens beeldmateriaal  
(zoals foto’s en/of filmpjes) gemaakt, die (met uw 
toestemming) op onze website of social media 
worden gepubliceerd.  

http://www.olympiaochten.nl/
mailto:ledenadministratie@olympiaochten.nl


Inschrijfformulier SV Olympia versie maart 2019 

 

Soort les/ Sport      datum 1e proefles    

Naam lid                m/v 

Geboortedatum            

 Lidmaatschap en doorlopende machtiging 
Naam  SV Olympia Ochten 
Incassant ID NL77ZZZ401565320000 
 

Na inschrijving wordt het Kenmerk van Machtiging bij de ledenadministratie toegekend. Je ontvangt dit kenmerk 
per e-mail bij de bevestiging van de inschrijving. Als je geen e-mailadres invult, kun je het kenmerk telefonisch 
opvragen bij de ledenadministratie. 
Met de ondertekening van dit inschrijfformulier ga ik de volgende verplichting aan: 
- Ik ben (mijn kind is) lid van SV Olympia totdat ik het lidmaatschap opzeg bij de ledenadministratie.  
- Als lid betaal ik bij de start van het lidmaatschap inschrijfgeld á € 5,00 
- Ik betaal elk kwartaal contributie, d.m.v. een automatische incasso, op de 1e van de maand van het kwartaal. 
- Ik betaal bij aanvang van het lidmaatschap en vervolgens elk kalenderjaar Bondscontributie. 
- Ik geef door ondertekening van dit formulier toestemming aan SV Olympia om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven en aan mijn bank om 
doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van SV Olympia.  

- Ik geef Olympia toestemming de gegevens van dit formulier te verwerken in de ledenadministratie. 
- Wijzigingen in adres, telefoonnummer en/of emailadres geef ik direct door aan  de ledenadministratie van SV 

Olympia via ledenadministratie@olympiaochten.nl . 

- De incassomachtiging vervalt als ik het lidmaatschap heb opgezegd bij de ledenadministratie, de 
verenigingskleding heb ingeleverd en alle kosten over het lidmaatschap heb betaald. 

- Ik geef toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal op de website en/of social media van SV Olympia  

Naam rekeninghouder(s)           
 

Adres              
 

Postcode & woonplaats            
 

E-mailadres              
 

Telefoonnummer            
 

Rekeningnummer (IBAN)  
 

Datum              
 

Handtekening             

Als je het niet eens bent met een afschrijving, dan kun je binnen 30 dagen het bedrag terugboeken. Geeft per e-mail altijd de reden van de 
terugboeking door aan ledenadministratie@olympiaochten.nl.  

Volledig in te vullen door de leiding van de activiteit (daarna in bakje Ledenadministratie)  
Afdeling             

Naam leiding        (Competitie)wedstrijden JA / NEE 

Ingangsdatum lidmaatschap/ activiteit          

Trainingsdag(en)               Verenigingskleding JA / NEE 

Trainingstijd(en)     -   uur                    

Aantal trainingsuren       per week    

Is al lid van de afdeling       (en blijft hier lid van)   

 

 

INSCHRIJFFORMULIER SV OLYMPIA 
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